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1 ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA UNIFESP,
2 CAMPUS OSASCO, EM 15.05.2015.
3
4 Ao décimo quinto dia do mês de maio do ano de dois mil e quinze, realizou-se, no
5 auditório da UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardi m
6 das Flores, município de Osasco, a quarta Reunião Ordinária do ano de dois mil e quinze
7 da Câmara de Graduação da UNIFESP, campus Osasco, às dez horas e vinte e um
8 minutos. Estiveram presentes a Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic, Diretora Acadêmica
9 do campus Osasco, que presidiu a reunião, o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, Vice10 Diretor Acadêmico, a Profa. Dra. Cristina Soreanu Pecequilo, coordenadora do curso de
11 Relações Internacionais, a Profa. Dra. Marcia Carvalho de Azevedo, coordenadora do
12 curso de Administração, o Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda, coordenador do curso de
13 Ciências Atuariais, o Prof. Dr. Marcello Simão Branco, coordenador do Eixo Comum, a
14 Profa. Dra. Nena Geruza Cei, coordenadora do curso de Ciências Contábeis, o Prof. Dr.
15 Eduardo Luiz Machado, a representante da Comissão de Apoio à Biblioteca, senhora
16 Elaine Hipólito dos Santos Costa, o representante da Secretaria de Graduação, senhor
17 Marcelo da Silva Paes Siqueira, o Prof. Dr. Daniel Huertas e o Prof. Ms. Emerson Santos
18 como convidados. Também estiveram presentes na reunião os coordenadores eleitos do
19 curso de Ciências Econômicas e Eixo Comum Multidisciplinar, professores doutores Fábio
20 Alexandre dos Santos e Cláudia Moraes e a Profa. Dra. Heloisa Candia Hollnagel, Vice21 Coordenadora de Ciências Contábeis, como ouvintes. Esteve ausente a Profa. Dra.
22 Ismara Izepe de Souza, coordenadora do NAE. A reunião tratou da seguinte pauta: I)
23 Expediente: Aprovação das atas dos dias 12 de julho de 2013 e 16 de agosto de 2013.
24 Informes da Secretaria de Graduação. II) Ordem do dia: 1) Posição do Eixo Comum
25 Multidisciplinar quanto ao equacionamento oferta-demanda de Unidades Curriculares. 2)
26 Adaptação do Regimento Interno da Câmara de Graduação às Diretrizes Gerais
27 aprovadas pelo Conselho de Graduação e homologadas pela Congregação da EPPEN. 3)
28 Demandas de formação continuada dos docentes do campus a serem apresentadas à
29 Coordenadoria de Desenvolvimento Docente da PROGRAD. 4) Indicação de cinco
30 docentes para participarem como avaliadores dos banners de Monitoria durante o
31 Congresso Acadêmico da UNIFESP. 5) Avaliação do Balanço Inicial dos resultados do
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32 SiSu 2015, enviado pela PROGRAD. Inaugurando a reunião, a Profa. Dra. Luciana
33 Massaro Onusic, nova Diretora Acadêmica eleita, informou aos presentes acerca da
34 presença do Prof. Ms. Emerson Santos para apresentação do ponto 3 da pauta
35 Demandas de formação continuada dos docentes do campus a serem apresentadas
36 à Coordenadoria de Desenvolvimento Docente da PROGRAD. Os membros da
37 Câmara de Graduação concordaram que o Prof. Ms. Emerson Santos apresentasse o
38 ponto 3, sendo o referido ponto da pauta antecipado. O Prof. Ms. Emerson Santos, com a
39 palavra, informou que foi eleito como representante do campus Osasco na Coordenadoria
40 de Desenvolvimento Docente, órgão assessor da ProGrad e também informou as últimas
41 notícias da coordenadoria que pede aos representantes dos campi dialogar com os
42 docentes para levarem as sugestões de demandas de formação continuada docente à
43 referida coordenadoria. A Profa. Dra. Márcia Carvalho de Azevedo sugere que as
44 demandas sejam discutidas no âmbito dos cursos e eixo, com as novas coordenações de
45 curso/eixo, e trazidas para a Câmara de Graduação em agosto. Todos os membros da
46 Câmara de Graduação concordaram e assim foi encaminhado: o Prof. Ms. Emerson se
47 reunirá com a coordenadoria e trará a esta Câmara os limites da capacitação para
48 apresentação na reunião de agosto. A Câmara de Graduação agradeceu a presença do
49 Prof. Emerson Santos, que se retirou. Dando continuidade à reunião, a Profa. Dra.
50 Luciana Massaro Onusic abriu o expediente, submetendo as atas das reuniões dos dias
51 12 de julho de 2013 e 16 de agosto de 2013. A ata do dia 12 de julho de 2013 foi
52 aprovada pela Câmara de Graduação com cinco abstenções. A ata do dia 16 de agosto
53 de 2013 foi aprovada pela Câmara de Graduação com cinco abstenções. Na sequência, o
54 senhor Marcelo da Silva Paes Siqueira, chefe da Secretaria de Graduação, abriu a sessão
55 de informes, informando aos presentes sobre as datas acadêmicas importantes e
56 entregou aos membros da Câmara o Calendário 2015 do campus Osasco e o
57 Planejamento para o encerramento do 1º semestre de 2015. Dando sequência à reunião,
58 antes de iniciar a ordem do dia, a Profa. Dra. Márcia Carvalho de Azevedo agradeceu o
59 trabalho realizado pelos professores doutores Murilo Leal Pereira Neto e Cláudia
60 Alessandra Tessari como diretores acadêmicos e desejou sorte à nova diretoria. O Prof.
61 Dr. Eduardo Luiz Machado informou aos presentes que a nova coordenação do curso de
62 Ciências Econômicas será conduzida pelo Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos. O Prof.
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63 Dr. Eduardo também aproveitou a oportunidade para sugerir novamente que as reuniões
64 da Câmara de Graduação sejam iniciadas a partir das dez horas e trinta minutos por conta
65 do rodízio de alguns membros da Câmara. O Prof. Dr. Marcello Simão Branco informou
66 aos presentes que a nova coordenação do Eixo Comum Multidisciplinar será conduzida
67 pela Profa. Dra. Cláudia Moraes. A senhora Elaine Hipólito dos Santos Costa informou
68 sobre a chegada de uma nova bibliotecária, senhora Rosa Kushnir. A Profa. Dra. Nena
69 Geruza Cei informou à Secretaria de Graduação a demanda dos alunos reprovados que
70 não conseguem se matricular. O senhor Marcelo da Silva Paes Siqueira informou que
71 será levado à Comissão de Horários a sugestão da criação de Unidade Curricular RER
72 (Regime Especial de Recuperação) para tentar sanar este problema apontado pela
73 professora Nena. Neste momento, com a palavra, a Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel
74 diz que é contra esse sistema, pois, segundo ela, isso deixa o curso fragilizado
75 pedagogicamente e muitos alunos podem optar em serem reprovados apenas com a
76 intenção de realizar as atividades do RER e dar mais ênfase em outras disciplinas. E ela
77 explicou também que o N.D.E do curso de Ciências Contábeis não recomendou que esse
78 sistema fosse adotado para o curso. O senhor Marcelo da Silva Paes Siqueira informou
79 que levou a sugestão de curso de férias à ProGrad, que não recomendou devido aos
80 prazos de rematrícula. A Profa. Dra. Marcia Carvalho de Azevedo também se mostrou
81 apreensiva em relação ao RER e sugeriu que fosse feito um levantamento da experiência
82 de RER em outros campi como uma espécie de recurso que os cursos poderão recorrer
83 para atender às suas demandas, incluindo as demandas pedagógicas. A Profa. Dra. Nena
84 Geruza Cei solicitou que fosse feito um levantamento de alunos reprovados por
85 disciplinas. O senhor Marcelo da Silva Paes Siqueira informou que o sistema universitário
86 da Secretaria de Graduação (SIIU) não informa esses dados e disse também que a
87 Secretaria de Graduação já solicitou diversas vezes à ProGrad a criação de um relatório
88 com essas informações e eles não atenderam à demanda. O senhor Marcelo da Silva
89 Paes Siqueira voltou a sugerir que, se possível, os coordenadores de curso, participem do
90 momento de deferimento e indeferimento de matrículas com a Secretaria de Graduação
91 logo na primeira fase da matrícula para, principalmente, observarem os casos de
92 retenções. Após discussões ficou decidido que o senhor Marcelo da Silva Paes Siqueira
93 elaborará um memorando que será apreciado pela Câmara de Graduação via e-mail e
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94 será enviado à ProGrad solicitando as informações sobre o represamento e retenção de
95 alunos o mais rápido possível e de forma regular para todos os cursos. Também ficou
96 decidido que será feito um memorando incluindo todas as demandas da Secretaria de
97 Graduação para fins de agilização da resolução de problemas. Dando sequência à
98 reunião, a Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic abriu a ordem do dia, tratando do
99 primeiro assunto da pauta Posição do Eixo Comum Multidisciplinar quanto ao
100 equacionamento oferta-demanda de Unidades Curriculares e convidou o Prof. Dr.
101 Daniel Huertas para apresentação do ponto. O Prof. Dr. Daniel Huertas comunicou aos
102 presentes que o professor representante do Eixo Comum na Comissão de Horários
103 continua sendo o Prof. Dr. Salvador Schavelzon e apresentou a posição do Eixo Comum
104 Multidisciplinar, informando as três premissas que norteiam o documento: 1) a
105 necessidade da manutenção das diretrizes do Projeto Pedagógico da EPPEN. 2) a
106 manutenção de uma grade fixa que daria segurança aos cursos e ao Eixo. 3) na medida
107 do possível, que as sugestões do Eixo sejam viabilizadas a partir do primeiro semestre de
108 2016.

Sugeriu também a apresentação do diagnóstico feito pelo Eixo Comum e um

109 encontro formal das coordenações de curso e Eixo para busca de consenso e
110 planejamento de oferta-demanda das Unidades Curriculares e outras pendências. O Eixo
111 Comum também solicitou ao curso de Ciências Atuariais que informe a demanda de
112 Unidades Curriculares oferecidas pelo Eixo Comum. Neste momento, com a palavra, o
113 Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda informou que o curso de Ciências Atuariais é vinculado à
114 área de Estatística e Ciências Exatas e as disciplinas demandadas pelo curso ao Eixo
115 Comum são: Cálculo, Matemática, Estatística e Resolução de Conflitos. Ele informou que
116 o curso de Ciências Atuariais criará a Unidade Curricular Metodologia, não demandando,
117 assim, essa disciplina do Eixo Comum. O Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado congratulou o
118 trabalho do Prof. Dr. Daniel Huertas e sugeriu que os conteúdos programáticos das
119 disciplinas do Eixo Comum não precisam ser obrigatoriamente iguais para todos os
120 cursos do campus e opinou que há excesso de demanda de disciplinas do Eixo Comum
121 para o curso de Ciências Econômicas. O Prof. Dr. Marcello Simão Branco sugeriu que as
122 reuniões entre coordenadores de curso e Eixo Comum sejam realizadas para amadurecer
123 essas questões. Em relação à fala do Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda que disse que o curso
124 de Atuária é de Ciências Exatas, o Prof. Dr. Marcello Simão Branco lembrou aos
4

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
CAMPUS OSASCO
ATA/CG/04/2015
________________________________________________________________________________________________

125 presentes que o campus Osasco é um campus de Ciências Sociais Aplicadas e o curso
126 de Atuária não possuir um número considerável de Unidades Curriculares do Eixo Comum
127 demonstra um desrespeito ao Projeto Pedagógico do campus, independentemente do
128 curso de Ciências Atuariais ser da área de Ciências Exatas ou ter aspectos mais
129 específicos. Ele salientou também que o Projeto Pedagógico do campus precisa ser
130 respeitado, como vem ocorrendo com os outros cursos, com exceção de Ciências
131 Atuariais. Ele disse que o Eixo Comum está aberto ao diálogo e reflexão com o curso de
132 Ciências Atuariais e com a Direção Acadêmica a respeito da pertinência e manutenção da
133 atual situação que, segundo ele, contraria o Projeto Pedagógico do campus. O Prof.
134 Marcello Simão Branco também informou que o Prof. Álvaro Machado ministra
135 regularmente suas disciplinas todo semestre, caso alguém tenha dúvidas em relação à
136 assiduidade do docente. O Prof. Ricardo Ikeda disse que o desatendimento do Projeto
137 Pedagógico do campus se iniciou antes de estabelecer determinadas disciplinas na Matriz
138 Curricular e disse também que as Matrizes Curriculares apenas contemplam o Eixo
139 Comum, pois houve discussão prévia e intensa dos conteúdos de cada disciplina
140 específica, coisa que não foi feita no início e seria um processo muito mais tranquilo por
141 conta das discussões se aterem aos coordenadores. Hoje a discussão é mais delicada,
142 segundo o docente, pois envolve não apenas as coordenações de curso, mas também
143 aos Núcleos Docentes Estruturantes que já estão consolidados. A Profa. Dra. Marcia
144 Carvalho de Azevedo sugeriu que o Eixo Comum dialogue com os cursos para adequação
145 dos conteúdos programáticos. Aproveitando o assunto dos conteúdos programáticos, o
146 senhor Marcelo da Silva Paes Siqueira informou que os conteúdos programáticos devem
147 ser renovados a cada semestre e informou que a ProGrad estipulou o prazo de 25 a 29 de
148 maio para que os conteúdos sejam enviados às secretarias de graduação dos campi para
149 que estejam disponíveis aos discentes no ato da rematrícula. A Profa. Dra. Cristina
150 Soreanu Pecequilo também solicitou a revisão dos conteúdos programáticos e solicitou
151 também ao Eixo Comum informações acerca do andamento do concurso de Metodologia.
152 O Prof. Dr. Marcello Simão Branco informou a todos que dois membros da banca do
153 concurso de Metodologia declinaram, já que o concurso tem 50 candidatos inscritos e
154 demandará mais de cinco dias para ser realizado, e disse que o concurso foi adiado
155 provisoriamente para o final de julho. Ele também informou que a Comissão do Eixo
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156 Comum ainda precisa fechar a banca já que dois docentes desistiram. Ele disse também
157 que o Eixo Comum vem discutindo amplamente a questão das aulas nas sextas-feiras e
158 disse que as discussões acontecem para que haja maior equilíbrio entre as
159 disponibilidades de dias e horários dos professores do Eixo Comum e dos cursos. Como
160 encaminhamento ficou decidido que o documento apresentado pelo Eixo Comum será
161 levado para discussão nas reuniões de Comissão de Cursos/N.D.E e as propostas serão
162 apresentadas na próxima reunião da Câmara de Graduação. Neste momento, todos
163 agradeceram ao trabalho do Prof. Dr. Daniel Huertas que agradeceu a oportunidade e se
164 retirou do recinto. Dando continuidade à reunião, a Profa. Dra. Luciana Onusic sugeriu
165 que o ponto 2 da pauta: Adaptação do Regimento Interno da Câmara de Graduação
166 às Diretrizes Gerais aprovadas pelo Conselho de Graduação e homologadas pel a
167 Congregação da EPPEN seja discutido na próxima reunião e que ela fará uma análise do
168 atual regimento da Câmara de Graduação da EPPEN em comparação ao documento
169 sugerido pela ProGrad e trará os primeiros resultados na próxima reunião e solicitou se
170 algum membro da Câmara poderia auxiliá-la nesse trabalho. Todos os membros da
171 Câmara de Graduação concordaram e assim foi encaminhado. Na sequência a Câmara
172 de Graduação passou a tratar do item 4 da pauta Indicação de cinco docentes para
173 participarem como avaliadores dos banners de Monitoria durante o Congresso
174 Acadêmico da UNIFESP. Os membros da Câmara de Graduação sugeriram que maiores
175 informações sobre isso sejam levantadas. A Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic disse
176 que buscará essas informações com a Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza e sugeriu que
177 os nomes dos docentes sejam enviados ao secretário da Câmara de Graduação, se
178 possível, nos dias 21 e 22 de maio. Ficou decidido que as coordenações de curso farão
179 um levantamento em seus cursos para saberem quais docentes têm projetos de PIBIC e
180 Monitoria para serem informados que terão que participar do Congresso da UNIFESP
181 entre os dias 08 a 11 de junho em horários a serem divulgados. Será solicitada também
182 ao senhor Marcelo de Almeida (ProGrad) as listas atualizadas de PIBIC e Monitoria. Na
183 sequência, a Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic sugeriu que o item 5 da pauta
184 Avaliação do Balanço Inicial dos resultados do SiSu 2015, enviado pela PROGRAD
185 fosse discutido numa próxima reunião. Todos os membros da Câmara de Graduação
186 concordaram e assim foi encaminhado. A Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic agradeceu
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187 a presença de todos e a reunião foi encerrada. Nada mais havendo a tratar, eu, Ricardo
188 Vieira Bertoldo, Secretário Executivo, lavrei a ata que vai assinada pelos presentes.
189
190
191 ___________________________________
192 Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic
193 Diretora Acadêmica
194
195
196 ____________________________________
197 Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa
198 Vice-Diretor Acadêmico
199
200
201 ____________________________________
202 Profa. Dra. Marcia Carvalho de Azevedo
203 Coordenadora do curso de Administração
204
205
206 _____________________________________
207 Prof. Dr. Marcello Simão Branco
208 Coordenador do Eixo Comum
209
210
211 _____________________________________
212 Profa. Dra. Cristina Soreanu Pecequilo
213 Coordenadora do curso de Relações Internacionais
214
215
216 ______________________________________
217 Profa. Dra. Nena Geruza Cei
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218 Coordenadora do curso de Ciências Contábeis
219
220
221 _____________________________________
222 Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda
223 Coordenador do curso de Ciências Atuariais
224
225
226 _____________________________________
227 Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado
228 Coordenador do curso de Ciências Econômicas
229
230
231 _____________________________________
232 Tiago Colombini
233 Representante discente do noturno
234
235
236 _____________________________________
237 Elaine Hipólito dos Santos Costa
238 Representante da Biblioteca
239
240
241 _____________________________________
242 Marcelo da Silva Paes Siqueira
243 Chefe da Secretaria de Graduação
244
245
246 _____________________________________
247 Ricardo Vieira Bertoldo
248 Secretário Executivo
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